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प्रकरण १
माझे नाि जेम्स

फिलाडले्फिया, नोव्हेंबर १९०३

ही माझी बहीण एमी. 
ती िक्त सात वर्ाांिी आहे. 

या घाणेरड्या जुन्या चिरणीत आम्ही काम करतो. 
हे जिातील सवाात वाईट कामआहे. 



आम्ही टदवसातील बारा तास काम करतो. 
आम्ही शाळेत जात नाही. 
आम्हाला सूयाप्रकाश कधीि टदसत नाही. 
आम्ही सदैव दमलेले असतो. 
काही वेळा आम्हाला अपघात होतो आखणआम्ही जिमी होतो. 
आम्हाला आठवड्याला दोन डॉलर इतकाि पिार ममळतो. 

नतकडे आहेत ते आमिे वडील. 

तयाांना आठवड्याला तरेा डॉलर ममळतात. 

आमच्या कुटुांबासाठी ते पुरेसे नाही. 
म्हणून मलाआखण एमीला काम करावे लाित.े 

आम्हाला ते अल्जबात आवडत नाही. 
इथे काम करणे कोणालािआवडत नाही. 



आम्हाला मालक देिील मुळीिआवडत नाहीत. ते दषु्ट्टआहेत. 

ते आम्हाला पुरेसा पिार देत नाहीत. 

ते श्रीमांत होतातआखणआम्ही मात्र िरीबि राहतो. 
हे योग्य नाही असे आम्हाला वाटत.े 

प्रकरण २
मदर जोन्स

फिलाडले्फिया, जून १९०३

िेफया उन्हाळ्यात आम्ही याबद्दल काहीतरी करण्यािा प्रयतन केला. 
आम्ही मालकाांना भेटायला िेलो. 
“कृपा करूनआमिा पिार वाढवा,”  बाबा म्हणाले, 

“म्हणजे आमच्या मुलाांना काम करावे लािणार नाही.” 

“आम्हाला शाळेत जायिे आहे,” मी म्हणालो. 
पण ते काही ऐकायलाि तयार नव्हत.े 

“जा, जाऊन कामाला लािा, नाहीतर मी तुम्हाला काढूनि टाकेन!” 



आम्हाला िार राि आला. 
आम्ही नतथून बाहेर पडलो. 
आम्ही सिळे सांपावर िेलो. 
आम्ही चिरणी समोर िोल िोल िकरा मारफया. 
मालकाांनी आमिा पिार वाढवण्यािी
आम्ही वाट पाहत होतो. 



एक टदवस मदर जोन्स नावाच्या एक बाई चिरणीत आफया. 
तया म्हाताऱ्या- म्हणजे माझ्याआजीएवढ्या - होतया. 
पण तया िूप उतसाही आखण धीट होतया. 
चिरणीच्या मालकाांकडे पाहूनआपली मूठ वळवून तया म्हणाफया,
“तुम्हाला शरम वाटायला हवी. 
मोठ्या माणसाांनी करावे असे काम
तुम्ही लहान मुलाांकडून करून घेतआहात!”

“मदर जोन्सिा ववजय असो!” आम्ही ओरडलो. 
“या मुलाांना मोकळे करा!” तया ओरडफया. 
“मुळीि नाही,” मालक म्हणाले. 

“मिआम्ही राष्ट्राध्यक्ाांना भेटायला जाऊ!” 

मदर जोन्स म्हणाफया. 
“पण ते काय करतील?” माझ्या वडडलाांनी वविारले. 

“तेआमिा पिार वाढवून देतील का? 

ते आमच्या मुलाांना चिरणीतील कामापासून दरू ठेऊ शकतील का?” 

“पाहूया तर िरे!” मदर जोन्स म्हणाफया.
“आपण तयाांच्याकडे मदत माि.ू लोकाांना मदत करणे
हेि तर राष्ट्राध्यक्ाांिे कामआहे.”

“जय हो!” आम्ही ओरडलो. 
“आपणसिळेि राष्ट्राध्यक्ाांना भेटायला जाऊया!” 



प्रकरण ३
मोठ्या मोचाडची सुरुिात

फिलाडले्फिया, ७ जुलै, १९०३

आमच्या मोिााबाबत वतामानपत्रात एक मोठा लेि छापूनआला. 
िावातले सिळे लोकआम्हाला ननरोप द्यायलाआले. 

मदर जोन्सआमिे नेततृव करत होतया. 
मीआखण बाबा तयाांच्या मािेि होतो. 
आखणआमच्यामािे सुमारे २०० लोक होत.े 

एमीला यायिे होत,े पण ती िार लहान होती. 
म्हणून ती आईआखण बाळासोबत घरीि राटहली. 



आम्हाला िूप मजाआली. िाणी लावली होती.  
लोकआम्हाला प्रोतसाहन देत होत.े 

आखणआम्ही िालत होतो. एक-दोन, एक-दोन!

आम्हाला िूप लाांब जायिे होत.े 

राष्ट्राध्यक् तयाांच्या उन्हाळ्यातील ननवासस्थानी होत.े 

ते १२५ मैल दरू होत.े  एक-दोन, एक-दोन! 

फकती दरू जायिे आहे यािी आम्हाला मुळीि चिांता नव्हती. 
घाणेरड्या चिरणीतून बाहेर पडलो म्हणूनआम्ही िुश होतो.
वाटेत लोकआम्हाला पाणी आखण जेवण देत असत. 

आम्ही िालता िालताि जेवत होतो. 
टदवसा िूप िरम होत असे. काही वेळाने
आमिी िती सांथ होऊ लािली. 
मदर जोन्स दमलेफया टदसत होतया. 
मी तयाांना एका घोडािाडीत बसायला मदत केली. 
तयाांनी लहान मुलाांना देिील तयाांच्यासोबत िाडीत बसवले. 



िार वाजण्याच्या सुमारासआम्ही थाांबत असू. 
आम्ही शेतात पडूनआराम करत असू. 
“आपणआजिी रात्र इथेि राहूया,” 

मदर जोन्स म्हणाफया. 
मी मोठ्या माणसाांना तांबू लावायला मदत केली. 
जेवण झाफयावर आम्ही िप्पा मारफया आखण िाणी म्हटली. 
बाबाांना झोप लािली. 
मी बराि वेळआकाशातले तारे पहात बसून राटहलो होतो. 
पण मीआनांदात होतो. 
मला कधीि चिरणीत परत जायिे नव्हत.े 



प्रकरण ४
िाटेतील अर्चिी

पेनमसफव्हाननया, ८-१० जुलै, १९०३

दसुरा टदवस िारि िरम होता.  
उन्हािे िाांिलेि िटके बसत होत.े 

आमिी िालण्यािी िती सांथ झाली होती.  
लोकआताआजारी पडू लािले होत.े 

“आम्ही परत जातो!” काहीजण म्हणाले. “उन्हािे िटके बसतआहेत.”

बरेि जण नतथून परत फिरले आखण घरी िेले. 

दसुऱ्या टदवसाच्या अिेरीस मोिाात केवळ १०० लोक राटहले. 

“एवढ्यात हार मानू नका,” मदर जोन्स म्हणाफया. 
“आपफयाला अजून िूप मोठा टप्पा िाठायिा आहे.” 

नतसऱ्या टदवशी पाऊस पडला.  रस्तयात चििल झाला होता. 
िाड्या तयात अडकून पडू लािफया.  
मी तया ढकलून बाहेर काढायला मदत केली. 
तयाांनतर डासआखण इतर फकडे आले. 

ते कानाशी िुणिुणून िावू लािले. तयाने सिळेि वैतािले. 

मिआणिी काही लोक घरी परत िेले. 



तयानांतरच्या टदवशी बाबाांच्या पायाला लािले. 

तयाांना िालायला िारि त्रास होऊ लािला. 
“आपण घरी जाऊया,” ते म्हणाले. 

“पण मला राहू द्या ना,” मी ववनवणी केली. 
“मला राष्ट्राध्यक्ाांना भेटायिे आहे.” 

“ठीकआहे, बाळा. िुड लक!” 

ते म्हणाले आखण मला मायेने जवळ घेतले. 

मदर जोन्स माझ्याकडे पाहून हसफया. 
“शाबास जेम्स, असाि धीर धर! हताश होऊ नकोस.” 

“हो,” मी म्हणालो, “तुम्ही जाणार असाल, तर मी पण येणार! ” 

प्रकरण ५
न्यू जसीतील िाटचाल

न्यू जसी, ११-२३ जुलै १९०३

न्यू जसीला जाणारा पूलओलाांडला, 
तवे्हा आम्ही केवळ साठ जणि राटहलो होतो. 
“आपलां छान िाललां आहे!” मदर जोन्स म्हणाफया. 
दररोजआमिी वाटिाल िालू होती. 
आम्ही अनेक शहराांत थाांबलो. 
प्रतयेक टठकाणी मदर जोन्सनी भार्णे टदली. 
तयानांतर आम्ही टोपी फिरवायिो आखण
लोक तयात पैसे टाकत. 



आमच्या मोिााला िाांिली प्रमसद्धी ममळत होती. 
वतृ्तपत्राांनी तयाला ‘चिरणी कामिार मुलाांिा मोिाा’ 
असे नाव टदले होत.े 

एका रात्री आम्ही एका हॉटेलात झोपलो. 
मी यापूवी हॉटेल कधीि पटहले नव्हत.े 

मला ते आवडले. सांबांध पलांिावर मी एकटाि होतो!
परांतु बहुतके रात्री आम्ही शेतात
फकां वा ररकाम्या इमारतीत झोपत असू. 



मी िूप मळलो होतो आखण दमलोही होतो. 
पण मला तयािे काहीि वाटत नव्हत.े 

मी राष्ट्राध्यक्ाांना भेटायला ननघालो होतो. 
कदाचित ते माझ्याशी हस्ताांदोलनही करतील! 

आम्ही पुढे पुढे जात राटहलो.  मिआम्ही हडसन नदीपाशी आलो. 
दसुऱ्या बाजूला आता न्यूयॉका शहर टदसत होत.े 

केव्हा एकदा नतथे पोितो असे आम्हाला झाले होत.े 

प्रकरण ६
अखेर न्यूयॉकड ला पोचलो

२३ जुलै १९०३

आम्ही एका मोठ्या बोटीतून नदी ओलाांडली. 
तयात िारि मजाआली. 
मला तर टदवसभर बोटीवरि राहायिे होत.े 

अिेर आम्ही न्यूयॉका ला पोिलो. 
काय ते शहर! 

फकती लोक!

तया उांि उांि इमारती!
केवढा तो आवाज! 



“थाांबा!” एक पोलीसओरडला. 
“तुम्हाला इथे मोिाा नेता येणार नाही!”
मला िूप भीती वाटली. 



“काहीतरीि!” मदर जोन्स म्हणाफया. 
“आम्ही मेयरना वविारून येतो.” 

“मेयर साहेब, तुम्ही आम्हाला मोिाा घेऊन जाऊ द्यायला हवे.
आम्ही या िरीब मुलाांना मदत ममळवण्याच्या प्रयतनातआहोत.” 

“मिजरूर पुढे जा!” मेयर म्हणाले. 

“मला अशा ममरवणुका आवडतात!”



आमिी ममरवणूक िाांिली मोठी आखण छान होती. 
िूप लोक ती पहायला आले. 

मदर जोन्सनी मला स्टेजवर बसवले. 

“या िरीब मुलाकडे पहा. 
दोन घास ममळवण्यासाठी तयाला चिरणीत काम करावे लाित.े”

“मला शाळेत जायिे आहे,” मी म्हणालो. 
“मला मलहायला -वािायला मशकायिे आहे.”

लोकाांनी टाळ्या वाजवफया. 
दसुऱ्या टदवशीच्या वतामानपत्रात माझ्याबद्दल छापून आले होत.े 

मदर जोन्सनी ते मला वािून दािवले. 

माझ्या घरच्याांना फकती अमभमान वाटेल. 



प्रकरण ७
कोनी बेटाची सहल

कोनी बेट, न्यूयॉका , २७ जुलै १९०३
तयानांतर आम्ही कोनी बेट पहायला िेलो. 
आम्ही समुद्रफकनाऱ्यावर िाललो. 
आम्ही एक जांिली जनावराांिा िेळ पाटहला. 
तया रात्री जेव्हा मदर जोन्सनी भार्ण टदले,

तवे्हा आम्ही ररकाम्या वप ांजऱ्यात बसलो. 
आम्ही जनावराांच्या ओरडण्यािी नक्कल केली
आखण वपांजऱ्याच्या सळ्या जोरजोरात हलवफया.
“ही बबिारी मुले पाटहलीत का?” तया म्हणाफया. 
“जनावरे जशी वप ांजऱ्यात अडकतात, 

तशी ती चिरणीत अडकली आहेत. 

मुलाांना कामिार बनवणे िुन्हा आहे. 

आपण हे कायदे बदलले पाटहजेत. 

चथओडोर रुझवेफट, आम्ही येतआहोत!”



प्रकरण ८
राष्ट्राध्यक्ाांचे उन्हाळी ननिासस्थान
ऑईस्टर बे, न्यूयॉका , २९ जुलै १९०३

मदर जोन्स राष्ट्राध्यक्ाांना भेटण्यासाठी आम्हा पाि जणाांना
बरोबर घेऊन िेफया. 
रुझवेफट मला काय म्हणतील यािाि मी वविार करत होतो. 

मिआम्ही िाटकापाशी पोिलो. 
टेकडीवरिा तयाांिा भव्य प्रासादआम्हाला टदसत होता. 
तयाांिी काही मुले िवतावर िेळत होती. 
“नशीबवानआहेत!” मदर जोन्स म्हणाफया. 
“तयाांना काही चिरणीत काम करावे लाित नाही.” 



दोन अचधकारी िाटकापाशी आले. 

“मदर जोन्स ना?” ते म्हणाले. 

“राष्ट्राध्यक् महोदय तुम्हाला भेटू शकणार नाहीत.”

मदर जोन्सना धक्का बसला.  
“तेआम्हाला भेटणार नाहीत? 

आम्ही बावीस टदवस पायपीट करून इथे आलो आहोत. 

आखणआता तुम्ही म्हणता की ते आम्हाला भेटणार नाहीत?” 

“माि करा, मॅडम, रुझवेफट साहेब म्हणतात की, 
ते तुम्हाला काही मदत करू शकणार नाहीत.” 



“मला वाईट वाटत,े मुलाांनो,” मदर जोन्स म्हणाफया. 
“तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका,” मी म्हणालो. 
“आपणशक्य ते सवा केले.” 

पण तयाांना िूप वाईट वाटले. आखण मला देिील.

मला परत चिरणीत काम करायिे नव्हत.े 

पणआता सवाि सांपले होत.े आमिा मोिाा अयशस्वी झाला
होता. 
आम्ही आििाडीने घरी परतआलो. 

प्रकरण ९
गगरिीतील कामािर परत

फिलाडले्फिया, नोव्हेंबर १९०३

आखण मी पूवीच्याि कामावर परतआलो आहे. 

मलाआखण एमीला अजूनही आठवड्याला दोन डॉलर ममळतात. 

इथे िूप िोंिाट आखण घाणआहे. 

आम्हाला अजूनही हे आवडत नाही. 

पण ऐका! हा कसलाआवाजआहे?

लोक टाळ्या वाजवतआहेत. 



मदर जोन्स परतआफया आहेत! 

“मी तुमच्यासाठी एक िाांिली बातमी आणली आहे,” तया म्हणाफया. 
“आपला मोिाा काही अिदी अयशस्वी झाला नाही. 
िव्हनार साहेब आपफयाला मदत करणार आहेत!” 

“हुरे! जय हो!
मदर जोन्सिा ववजय असो!”

“कधीतरी कायदे बदलतीलि,” तया आम्हाला म्हणाफया. 
कधीतरी तुम्हाला देिील िाांिले टदवस येतील.” 

बाबाांना, एमीला आखण मला हे ऐकूनआनांद झाला. 
आताआम्हाला काहीतरी आशा टदसू लािली. 



लेणखकेची टटप्पिी

मदर जोन्स िरोिर अल्स्ततवात होतया. अमेररकेतील सवाि
लहान-मोठ्या कामिाराांिी पररल्स्थती सुधारावी यासाठी तयाांनी
आयुष्ट्यभर प्रयतन केले.  

१९०३ साली, म्हणजे या पुस्तकातील काळात, िाणी, चिरण्या
आखण कारिान्यात काम करणाऱ्या १४ वर्ाािालील मुला-मुलीांिी
सांख्या दहा लािाांहून अचधक होती. 

हे काम कठीण व धोकादायक होत.े कोळशाच्या िाणीतील काळ्या
धुळीमुळे फकां वा सुताच्या चिरणीतील कापसाच्या कणाांमुळे अनेकाांना
िुफ्िुसाांिे आजार झाले. कारिान्यातील यांत्राांमध्ये हात फकां वा हातािी
बोटे अडकण्यामुळे अनेकाांना अपांितव येत असे. सवाात वाईट म्हणजे, 
या मुलाांना कधी शाळेत जाण्यािी सांधीही ममळत नसे. ही मुले मोठी
झाली तरी तयाांना मलटहता-वािता येत नसे. 

१८७० ते १९३० या काळात मेरी हॅररस जोन्स याांनी कामिाराांना
कामािा पुरेसा मोबदला ममळावा आखण कामाच्या टठकाणिी पररल्स्थती
आरोग्यपूणा असावी यासाठी लढा टदला. पल्चिम व्हल्जाननयातील
कोळशाच्या िाणी ते कोलोरॅडो मधील ताांब्याच्या िाणी आखण
पेनमसफव्हेननया व अलाबामा मधील कापडाच्या चिरण्या असा तयाांनी
प्रवास केला आखण तयादरम्यान अनेक सभा घेतफया, भार्णे केली, 
आखण कामिाराांना आपफया टहतासाठी एकजूट करण्यािे आवाहन केले. 

तया अमेररकेतील कामिाराांच्या पटहफया मटहला नेतया होतया. 

राष्ट्राध्यक् चथओडोर रुझवेफटना भेटण्यासाठी मुलाांिा मोिाा
घेऊन ननघाफया तयावेळी मदर जोन्स ७३ वर्ााच्या होतया. रुझवेफट
जरी बालकामिार या प्रथेववरुद्ध असले, तरी बालमजुरी बेकायदेशीर
ठरववण्यासाठी ते लोकप्रनतननधी िहृािे मन वळवू शकले नाहीत. 

अिेर तयाांनतर पस्तीस वर्ाांनी असा कायदा करण्यात आला. 

परांतु, मुलाांिा हा कठीणआखण दरूवरिा मोिाा पूणापणे वाया
िेला नाही. मदर जोन्सनी आपफया आतमिररत्रात तयाबद्दल
पुढीलप्रमाणे मलटहले आहे:

बालमजुरी हा िुन्हा आहे, याकडे आम्ही देशािे लक् वेधले. 

चिरणी कामिाराांिा सांप जरी अयशस्वी झाला आखण मलुाांना कामावर
परत जावे लािले, तरी पेल्न्सफव्हेननयाच्या ववचधमांडळाने लवकरि
बालमजुरीववरोधी कायदा केला आखण चिरण्याांमध्ये काम करणाऱ्या
हजारो मुलाांना घरी पाठवले व इतर हजारो मुलाांना वयाच्या िौदा
वर्ाापयांत बालकामिार होण्यापासून वािवले. 


